
 Os tipos de coordenação inter-regional em curso na África Ocidental, na África Central e 
no Golfo da Guiné para combater a Criminalidade Organizada Transnacional (COT)? 
Explique brevemente o seu trabalho no Centro de Coordenação Inter-Regional e com a 
CEDEAO, a CEEAC e a Comissão do Golfo da Guiné na sua resposta. 

A coordenação entre a África Ocidental e Central na luta contra a criminalidade organizada 
transnacional tem lugar principalmente nos 4 níveis seguintes: 

 

- TRÁFICO DE SERES HUMANOS: A Comunidade Económica dos Estados da África 
Central (CEEAC) e a CEDEAO adotaram um Acordo de cooperação regional bilateral e 
um Plano de ação de combate ao tráfico de seres humanos, especialmente de mulheres e 
crianças (2009). 

 

- SEGURANÇA MARÍTIMA: a Cimeira dos chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, 
CEEAC e CGG terminou em 25 de Junho com a adoção de três instrumentos fundamentais: 
o Memorando de entendimento entre a CEEAC, a CEDEAO e a CGG sobre a segurança e 
proteção no espaço marítimo da África Ocidental e Central; a Declaração dos Chefes de 
Estado e de Governo dos Estados da África Central e Ocidental sobre a segurança e 
proteção no espaço marítimo comum; e o Código de Conduta para a prevenção e repressão 
dos atos de pirataria, dos assaltos à mão armada cometidos contra navios e atividades 
marítimas ilícitas na África Ocidental e Central. O artigo 5.º do Memorando de 
entendimento previa a criação de um Centro de Coordenação Inter-regional (CCI) que 
devia estar presente na Cimeira da Arquitetura da Segurança Marítima no Golfo da Guiné. 
O CCI presta contas na Reunião Anual dos Chefes de Instituições da CEEAC, CEDEAO e 
CGG. O Chefe da DSR é o ponto focal da segurança marítima da CEDEAO. 

 

- DECLARAÇÃO DE LOMÉ: Os Chefes de Estado da CEDEAO e da CEEAC adotaram 
na segunda-feira, 30 de Julho de 2018, a Declaração de Lomé sobre a Paz, a Segurança, a 
Estabilidade e a Luta contra o Terrorismo e o Extremismo Violento nos seus espaços.  

 

- POLÍCIA CRIMINAL: O Projeto de Acordo de Cooperação em matéria de Polícia 
Criminal entre os Estados da África Central e Ocidental  

 


